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JiÏ prÛbûÏné termíny v˘hodn˘ch
registrací naznaãovaly, Ïe by se letos
pofiadatelé mohli doãkat rekordní 
úãasti. PfiipomeÀme si jen, Ïe k 31. 3.
2014 bylo jiÏ pfiihlá‰eno 900 bûÏcÛ.

Koneãné souãty nakonec opravdu
rekordní byly:

Bûhem 5. Boskovick˘ch bûhÛ bylo
ãipovou metodou zmûfieno celkem 
1 065 bûÏcÛ a je to tak poprvé, kdy ten-
to poãet pfiekroãil hranici tisíc bûÏcÛ.

K tomuto poãtu je potfieba pfiipoãítat:
- asi 300 dûtí, které bûÏely s rodiãi
nebo samostatnû bez ãipÛ 

- témûfi 200 bûÏcÛ v Lidovém bûhu,
kam se bûÏci neregistrují. 

Aktivnû bûÏecky se tedy letos do
Boskovick˘ch bûhÛ zapojilo témûfi 
1 600 bûÏcÛ!

Za rekordní lze povaÏovat i 244 
úãastníkÛ nového projektu Turisté
jdou s námi. Obrovsk˘ zájem mezi
turisty z celé âeské republiky vyvo-
lala moÏnost získání unikátní turis-
tické vizitky Boskovick˘ch bûhÛ. Tu
totiÏ bylo moÏné získat jen v den ko-
nání bûhÛ. 

Pokraãování textu na stranû 5

Mezi zadrÏen˘mi byl dokonce
muÏ, kter˘ nenastoupil do v˘konu
trestu. KdyÏ pro nûj kriminalisté pfii-
‰li, snaÏil se pfied nimi ukr˘t do úloÏ-
ného prostoru postele.

Pfii domovních prohlídkách a roz-
sáhlém zat˘kání blanensk˘m policis-
tÛm asistovala také Zásahová jednot-
ka Krajského fieditelství policie
Jihomoravského kraje. Ve dvou by-
tech pak policisté objevili dvû kom-
pletní varny pervitinu. Kromû nich
pak byly v bytech nalezeny je‰tû dal‰í
vûci ke kompletaci tfietí varny. âtvr-
tou varnu pak pachatelé trestné 
ãinnosti policii vydali dobrovolnû. Tu
totiÏ mûli mimo objekty, kde se pro-
vádûly domovní prohlídky. V bytech
byly uskladnûny také ve vût‰ím
mnoÏství blistry s anabolick˘mi stero-
idy, vyroben˘ pervitin a také marihu-
ana.  Mimo drog a lékÛ se v obytn˘ch
prostorách na‰lo i mnoÏství vûcí po-
cházející z majetkové trestné ãinnosti.
Jednalo se napfiíklad o tfii jízdní kola,
soupravu bicích nástrojÛ a dal‰í vûci.

V souãasné dobû uÏ jsou tfii ze za-
drÏen˘ch ve vazbû. Dva muÏi ve vûku

‰estadvaceti a osmadvaceti let a jedna
Ïena ve vûku tfiiadvaceti let se budou
zodpovídat pfied soudem z trestného
ãinu nedovolené v˘roby a jiného na-
kládání s omamn˘mi a psychotropní-
mi látkami. Dvûma muÏÛm hrozí trest
odnûtí svobody aÏ na deset let, Ïenû
pak na pût let. MuÏ, kter˘ se snaÏil po-
licii obelstít a ukr˘t se pfied ní, byl jiÏ
dodán do v˘konu trestu. Dal‰í souvi-
sející trestná ãinnost na úseku v˘roby
a distribuce omamn˘ch a psychotrop-
ních látek je provûfiována a budou
sdûlena tedy i dal‰í obvinûní ostatním
zadrÏen˘m lidem.

por. Mgr. Iva ·ebková, 29. 4. 2014

TECHNICKÉ PAMÁTKY
REGIONU

- více na str. 4

JARO V ARBORETU
·MELCOVNA...

- více na str. 9

Zaji‰tûná marihuana.

Start hlavního závodu na 12,5 km. 

BOSKOVICKÉ BùHY
P¤EKONÁVALY REKORDY

Drogy v Blansku 
pfiipravovali ve ãtyfiech

bytech a domku

NA VÍSKÁCH CHOVAJÍ
KONù...

- více na str. 11

Ve ãtvrtek 1. kvûtna 2014 se na
Masarykovû námûstí v Boskovi-
cích konal 5. roãník sportovnû-
spoleãenské akce Boskovické
bûhy, kterou pofiádá obãanské
sdruÏení Sportuj s námi.

Jedenáct lidí, ktefií mûli ve mûstû Blansku na
svûdomí v˘robu drog, zadrÏeli blanen‰tí kri-
minalisté. Pervitin tito lidé pfiipravovali ve
ãtyfiech bytech na rÛzn˘ch místech mûsta, ale
také v jednom z rodinn˘ch domkÛ. 
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KAPLE SV. RODINY NA KOPCI
PASEKA V âERNÉ HO¤E

Kaple byla postavena v r. 1726 nákla-
dem ãernohorského duchovního Augustina
Kavánka. Josef II. ji v roce 1782 zru‰il
a kaple zÛstala opu‰tûna a pustla. AÏ v r.
1837 byla obnovena jako zámecká kaple.
V r. 1859 získal ãernohorské panství rod
FriesÛ. Následnû byla zahájena rozsáhlá
pfiestavba zámku a v r. 1864 na severov˘-
chodním svahu Paseky postavena kfiíÏová
cesta. V kapli byly poté konány poboÏnosti
kfiíÏové cesty. V roce 1925 byly dle návrhu
arch. de Wittena, pfiíbuzného rodiny
FriesÛ, ke kapli pfiistaveny po obou stra-
nách dvoukfiídlé ambity otevfiené do vnitfi-
ního prostoru uzavfieného nízkou obvodo-
vou zdí. Cel˘ komplex byl po této úpravû
pfiemûnûn˘ v pietní místo posledního od-
poãinku pfiíslu‰níkÛ rodu FriesÛ.
Umûlecky cenné náhrobky jsou umístûny
v ambitech, ostatky ãlenÛ rodu uloÏeny
v hrobkách pfied ambity. Po zfiízení
Domova dÛchodcÛ v ãernohorském zámku
v r. 1950 zÛstala kaple bez vyuÏití a chát-
rala. AÏ v r. 1990 byla provedena oprava
stfiech a osazena hliníková krytina, díky ãe-
muÏ byla kaple zachránûna. Po r. 2000 by-
ly opraveny omítky a obvodová zeì. 

mûstyse âerná Hora je od jara roku 2013
nejen památka krásnû opravená, ale i napl-
nûná Ïivotem. Pravidelné bohosluÏby zde
slouÏí blanensk˘ faráfi Martin Kopeck˘
z dfievûného kostelíka v Blansku.

Rádi vám v pfiíjemném prostfiedí kaple
poslouÏíme kfitem dûtí i dospûl˘ch, sva-
tebním obfiadem v kapli ãi venku v pfiíro-
dû, pohfiebním rozlouãením v kapli nebo
obfiadní síni v Blansku, osobním rozhovo-
rem, náv‰tûvou nemocn˘ch doma i v
nemocnici, zpovûdí, vyuãováním dûtí
i dospûl˘ch o vífie a náboÏenství. Faráfie 
zastihnete vÏdy pfied a po bohosluÏbách,
kdy se mÛÏete osobnû na v‰em domluvit.
Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu.
Máme také svoje vlastní internetové strán-
ky: www.kaple.info

KAPLE SVATÉ RODINY
V âERNÉ HO¤E

Srdeãnû vás v‰echny, bez rozdílu, zve-
me do barokní kaple, zasazené do maleb-
né pfiírody na kopci Paseka v âerné Hofie. 

Nastal ãas máje, jednoho z nejkrásnûj-
‰ích mûsícÛ v roce. S láskou pro vás 
pfiipravujeme májová setkání s Marií. 

V roce 2012 byla provedena rekon-
strukce stfie‰ního plá‰tû (kompletní mon-
táÏ nového ruãnû vyrobeného ‰indelu),
krovÛ, fasády, interiéru, oken, vnitfiních
dvefií, vstupních dvefií, restaurování dlaÏ-
by a vstupního portálu. 

Rekonstrukce kaple sv. Rodiny byla
spolufinancována Evropskou unií
z Evropského zemûdûlského fondu pro
rozvoj venkova v rámci osy IV Leader
Programu rozvoje venkova âR.  

Díky vstfiícnosti a pochopení úfiadu

V malebné pfiírodû, v tûsné blízkosti kruhového objezdu na státní silnici mezi Bofiitovem a âernou Horou, leÏí krásná kaple
sv. Rodiny na vrcholu kopce Paseka. Je to centrální stavba, jejíÏ osmibok˘ plá‰È obepíná vnitfiní ovál, zaklenut˘ kupolí nese-
nou pilastry s volutov˘mi hlavicemi. Vnûj‰í fasádu ãlení pilastry s fiímsov˘mi hlavicemi, nad vstupem je nápis v chronogramu
s letopoãtem 1726. V trojúhelníkovém ‰títû b˘val nápis LVX PERPETVA EIS – R. I. P. (Svûtlo vûãnû aÈ jim svítí – odpoãiÀte v po-
koji). V prolomeném frontonu portálu vstupních dvefií je dodateãnû vsazen˘ erb rodu FriesÛ. 

Kaple Sv. rodiny v âerné Hofie.

Májové bohosluÏby zde proÏijeme
kaÏdé úter˘ v kvûtnu vÏdy od 18:00 ho-
din.

Na milá setkání se tû‰í Martin Kopeck˘,
faráfi

NOC KOSTELÒ 23. kvûtna 2014.
Stává se tradicí, Ïe v na‰í zemi se stále

více kostelÛ a kaplí, zapojuje do programu
noci kostelÛ.

Rádi bychom Vás pozvali na program,
kter˘ pfiipravujeme v âerné Hofie. Kaple
sv. Rodiny bude otevfiená v pátek 23. 5. od
17:00 do 21:00 hodin.

Mimofiádn˘m záÏitkem bude komen-
tovaná prohlídka kfiíÏové cesty, která
23. 5. zaãne od prvního zastavení ve
20:00 hodin smûrem ke kapli.

Po celou dobu bude v kapli moÏnost
k rozhovoru, prohlédnutí si místa, ochut-
návce me‰ního vína, rÛzné materiály.

Upfiímnû vás v‰echny zveme.

Martin Kopeck˘, 
faráfi v dfievûném kostele v Blansku

Foto: archiv farnosti
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O víkendu 3. aÏ 4. 5. se nûkteré na‰e
softballistky, hostující za t˘m Arrows
Ostrava, zúãastnily prvního turnaje 2.
ligy kadetek. Pofiádajícím oddílem byla
Chemie-Kotláfika Praha. Dívky za cel˘
víkend odehrály 5 zápasÛ, pfiiãemÏ pfie-
dev‰ím v sobotu to bylo za velmi ne-
pfiízniv˘ch povûtrnostních podmínek-
zima a vlhko.

T̆ m Arrows sloÏen˘ z hráãek tfií rÛz-
n˘ch oddílÛ (Arrows Ostrava, Apolo
Bratislava a Olympia Blansko), pfiestoÏe
se teprve sehrává a chybûly mu tradiãní 
opory, nestaãil pouze na zku‰ené hráãky
ze Softballového klubu Merklín (okres

PlzeÀ), které v celkovém umístnûní nako-
nec skonãily první a s nimiÏ se o víkendu
t˘m Arrows utkal 2x – jednou ve skupinû
a podruhé ve finále turnaje. Na‰e hráãky
se prosadily ve v‰ech utkáních a pfiedved-
ly velmi dobré v˘kony, jak v poli, tak i na
pálce. Musíme vyzdvihnout pfiedev‰ím
v˘kon Natálie Bfiou‰kové na nadhozu,
Markéty Gregorové na pálce a pfii kráde-
Ïích met a Lucie Krytináfiové na postu
chytaãe. T̆ m obsadil krásné 2. místo a vy-
tvofiil si tak dobrou v˘chozí pozici do dal-
‰ích bojÛ o úãast na mistrovství âR kade-
tek, které se bude konat v záfií tohoto roku.

Text a foto: Marek Pomazal

Blansko a okolí

Ohlédnutí za ‰perkováním

Zlaté slunce Blansko 2014

Holky z Olympie 
na hostování v Arrows

UÏ víme, co je FIMO…
Ve stfiedu 23. 4. 2014 se v dopoled-

ních hodinách uskuteãnilo v˘tvarné
tvofiení s Marcelou Chmelafiovou
(Ateliér MADUHA) v Domovû Olga
Blansko, které pro tuto instituci zorga-
nizovala Mûstská knihovna Blansko
v rámci svého projektu Kouzlíme
s barvami. S polymerovou hmotou 
FIMO jsme tvofiili celkem 2,5 hodiny.
Odmûnou nám bylo nad‰ení i radost
klientÛ Domova Olga. 

A také krásné ‰perky i barevné maliã-
kosti, které zde vznikly.

Stejn˘ den odpoledne pak zaãala pro ‰i-
rokou vefiejnost v˘tvarná dílna pfiímo v kni-
hovnû. Celkem se nás se‰lo 15 a dal‰ích 5,
ktefií se pfii‰li jen tak podívat. I na tomto tvo-
fiení jsme pouÏívali techniku mokumo gane.

Vytvofiili jsme náhrdelníky, náu‰nice, ko-
rále, knoflíky, broÏe a jiné módní drobnosti. 

Po nûkolika hodinách tvÛrãí práce jsme
si odná‰eli domÛ své autorské ‰perky.

Marcela Chmelafiová je kreativní a vel-
mi trpûlivá lektorka. Tím bych jí chtûla za
v‰echny úãastníky (byli i muÏi) podûkovat.

Mgr. Jana Trubáková, 
Mûstská knihovna Blansko

Na‰e dûvãata v dresu Arrows.

Lektorka M. Chmelafiová v knihovnû. Foto: Renata Kuncová Polická

Beseda mlad˘ch autorÛ s odbornou porotou.

V Blansku se konal 24. - 25. 4. 2014 jiÏ 6.
roãník zemského kola celostátní soutûÏe
Zlaté slunce 2014. SoutûÏ je urãena pro mla-
dé filmové neprofesionální tvÛrce ve vûku
od 6 do 19 let. Byly zastoupeny v‰echny
Ïánrové kategorie – hrané filmy, dokumenty
a reportáÏe, animované filmy, experimenty
a videoklipy. Nejpoãetnûji byly obsazeny
kategorie animovan˘ch a hran˘ch filmÛ
v kategorii tvÛrcÛ do 15 let. Pofiadatelé dopl-
nili soutûÏní program o doprovodné akce. 

V soutûÏi se objevilo nûkolik experi-
mentálních filmÛ, které natoãili tvÛrci

v kategorii do 19 let a aãkoli jde o nepro-
fesionální snímky, mohly by svou kvali-
tou soupefiit s komerãními filmy.

KaÏd˘ rok se zvy‰uje poãet autorÛ
a filmÛ. Letos celkem soutûÏilo 30 autorÛ
a 4 dûtské kolektivy tvÛrcÛ s celkem 49
filmy. Z na‰eho regionu získaly ocenûní
filmy z filmového krouÏku Z· Blansko,
Erbenova 13 a filmy Jakuba âerno‰ka
z gymnázia v Rájci – Jestfiebí.

Mgr. Jaroslav Cinkl
fieditel soutûÏe Zlaté slunce Blansko 2014

Foto: Ondfiej Grund

Liga vozíãkáfiÛ v Blansku konãí
BohuÏel nabídka Ligy vozíãkáfiÛ

v Blansku kvÛli nedostatku financí s kon-
cem dubna 2014 konãila. Bûhem na‰eho
dvouletého pÛsobení projektu Zapojte
se...! jsme na Blanensku poskytli podporu
lidem se zdravotním postiÏením v oblasti
hledání zamûstnání, úspû‰nû jsme po-
mohli najít zamûstnání pfies 60 klientÛm
ze zdravotním postiÏením, 160 klientÛ 
absolvovalo na‰e kurzy. Dále jsme spolu-
pracovali s mnoha firmami, které zamûst-
naly na‰e klienty díky mzdov˘m pfiíspûv-
kÛm.

Pfiípadné zájemce o podporu v hledání
nového zamûstnaní i v samostatném Ïi-
votû (bydlení, vzdûlávání, získávání in-
formací atd.) mÛÏete odkazovat na na‰i
nejbliÏ‰í poboãku Ligy vozíãkáfiÛ v Brnû
na Bzenecké 23, která nadále funguje.
Kontakt: e-mail: brno@ligavozic.cz,
tel.: 777 010 334. Více informací na
www.ligavozic.cz

Za celou Ligu vozíãkáfiÛ dûkujeme za
ochotu a vstfiícnost.

Bc. Lucie Ch˘lková, DiS.
konzultantka projektu Zapojte se...!
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TENORÒV VODNÍ ML¯N 
V SYCHOTÍNù U KUN·TÁTU

První písemná zmínka o ml˘nû pochází
aÏ z roku 1684, tehdy to byl ml˘n na mou-
ku a kroupy o dvou sloÏeních (mûl dvû
ml˘nská kola a dva páry ml˘nsk˘ch kame-
nÛ). Jednalo se o ml˘n pansk˘, kter˘ byl
pronajímán jednotliv˘m mlynáfiÛm. V̆ ãet
nájemcÛ ml˘na je velmi dlouh˘, neboÈ ti se
stfiídali ãasto uÏ po tfiech letech. V 19. sto-
letí jiÏ pfie‰el ml˘n natrvalo do soukromé-
ho vlastnictví mlynáfiÛ. Posledním mlynáfi-
sk˘m rodem, kter˘ objekt vlastnil, byl rod
Tenorov˘ch. Franti‰ek Tenora spoleãnû
s manÏelkou Marií ml˘n koupili roku
1908. Jejich potomci pak vedli mlynáfiskou
Ïivnost aÏ do 60. let 20. století s pfiestávkou
mezi lety 1940 a 1954. Toho roku byl dlou-
ho uzavfien˘ ml˘n na nûjak˘ ãas znovu 
otevfien. Majitel v nûm mohl pod dohledem
MNV ‰rotovat obilí. Poslední mlynáfi a ma-
jitel ml˘na, Vladimír Tenora, zemfiel v roce
2007. Od jeho potomkÛ získali ml˘n noví
soukromí vlastníci, ktefií si jej v˘hledovû
hodlají upravit pro trvalé bydlení.

Poprvé byl ml˘n zachycen na mapû josef-
ského vojenského mapování z let
1764–1768. Zde je vyznaãen pouze mapo-
vou znaãkou. Rozeznateln˘ pÛdorys ml˘na
ukazuje aÏ mapa stabilního katastru z roku
1826. Tento pÛdorys je prakticky shodn˘ se
stávajícím, pouze dle barevného odli‰ení b˘-

Voda k ml˘nu byla pfiivádûna náhonem
aÏ z míst nad Sychotínem, kde se dnes na-
chází rybník. Zde b˘vala stavidla, kter˘mi
se reguloval pfiítok vody. Pohon strojního
vybavení ml˘na zaji‰Èovalo dfievûné vod-
ní kolo na vrchní vodu, umístûné v ledni-
ci. Z náhonu se na nû byla pfiivádûna voda
pomocí vantrokÛ (dfievûné koryto).
Pozdûji byl v pfiízemí nainstalován diese-
lov˘ agregát pro období nedostatku vody.
Tento stroj se bohuÏel do dne‰ní doby ne-
zachoval. Jinak je ve ml˘nû kompletní
strojní vybavení umûleckého válcového
ml˘na. Do pÛvodní ml˘nice s ãesk˘m
mlecím sloÏením bylo zabudováno umû-
lecké sloÏení (na principu válcov˘ch 
stolic). Vzhledem k tomu, Ïe umûlecké
sloÏení s pomocn˘m strojním zafiízením
potfiebuje pro svÛj provoz více podlaÏí
neÏ pÛvodní jednoduchá sloÏení, bylo 
vyuÏito pro tyto stroje dfiíve prázdné pod-
stfie‰í. Z tohoto pohledu je ml˘n velmi
cenn˘m dokladem v˘voje mlynáfiské
technologie od 18. do 20. století.

Souãasn˘ vlastník si je vûdom památ-
kov˘ch hodnot objektu, které hodlá
v rámci jeho obnovy respektovat.

S vyuÏitím podkladÛ Mgr. Jifiího Pokorného
zpracoval Marek Fajman
Foto: archiv M. Fajmana

vala severní hospodáfiská ãást provedena ze
dfieva a dnes je zdûná (dfievûné „spalné” ob-
jekty jsou na mapû stabilního katastru vy-
znaãeny Ïlutou barvou, zdûné „nespalné”

ãervenou). Na základû tûchto zji‰tûní lze
konstatovat, Ïe jiÏ v první ãtvrtinû 19. století
vypadaly obytná budova s ml˘nicí a lednice
pfiibliÏnû tak, jak se nám dochovaly dodnes. 

Ml˘n ã. p. 34 je zfiejmû jedním z nejstar‰ích domÛ v Sychotínû. Nachází se pfii vozové cestû na v˘chodním okraji obce pfiímo
pod kun‰tátsk˘m zámkem. Jedná se o obdélnou budovu samotného ml˘na s ml˘nicí a obytn˘mi prostory, k níÏ z jihozápadní ãás-
ti pfiiléhá lednice (obezdûn˘ prostor pro ml˘nská kola, dnes v troskách) a ze severu hospodáfiské zázemí. 

Star˘ ml˘n v Sychotínû.

Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

AKCE kvûten - ‰tûrk 0/32 odval
cena 218 Kã za 1 tunu

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823 

Pneuservis tel.: 516 499 827 

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182
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Pokraãování textu ze strany 1
Zaregistrovali se turisté z Prahy,

Kladna, Liberce, âesk˘ch Budûjovic,
Plznû, Turnova, Trutnova, Ostravy,
Svitav a mnoha dal‰ích vzdálen˘ch míst
na‰í vlasti a samozfiejmû z Boskovic
a okolního regionu. V‰ichni byli nad‰e-
ni moÏností projít si ãásti tratí nebo ce-
lé tratû Boskovick˘ch bûhÛ. Ve svém
podûkování to na závûr Boskovick˘ch
bûhÛ vyjádfiil i námûstek hejtmana JMK
Stanislav Juránek, kter˘ letos nemohl
bûÏet, ale jako turista si pro‰el jednu
z tratí a i to podle nûj mûlo své kouzlo
a hlavnû to byla pfiíleÏitost pro v‰echny,
kter˘m se nechce bûhat.

Dal‰í leto‰ní novinkou bylo pfiedsta-
vení hymny Boskovick˘ch bûhÛ.
Tûsnû pfied startem hlavního závodu ji
zazpíval pûveck˘ sbor. Druhá sloka
hymny vyprovázela rekordní poãet
623 bûÏcÛ na traÈ hlavního závodu –
Bûhu za sedmizub˘m hfiebenem.

Velké sympatie si sv˘m skromn˘m
vystupováním získala leto‰ní VIP
osobnost - olympijsk˘ vítûz v moder-
ním pûtiboji z roku 2012 v Lond˘nû
David Svoboda. Rozdal mnoho auto-

gramÛ i ceny nejlep‰ím bûÏcÛm a t˘-
mÛm z hlavního závodu.

Velk˘ zájem divákÛ i bûÏcÛ vyvolal
i koncert Janka Ledeckého, stejnû jako
ostatní vystoupení v rámci pfiipraveného
programu a napfiíklad workshop zumby
roztanãil pÛlku Masarykova námûstí.

V hlavním závodû - Bûhu za sedmi-
zub˘m hfiebenem - obhájil loÀské prven-
ství Robert Krupiãka pfied Danielem
Orálkem, na ‰estnáctém místû byla nej-
lep‰í Ïena Pavla Zahálková. V soutûÏi
t˘mÛ zvítûzil AUTO RZ BOSKOVICE.

Velké podûkování pofiadatelÛ patfií
v‰em partnerÛm, ktefií se zaslouÏili o to, Ïe
se 5. Boskovické bûhy mohly uskuteãnit.

5. Boskovické bûhy pfiipravilo obãanské
sdruÏení SPORTUJ S NÁMI ve spoluprá-
ci s mûstem Boskovice a Jihomoravsk˘m
krajem

Generálním partnerem byl SALOMON.
Hlavními partnery 5. Boskovick˘ch

bûhÛ byly: Rodina Mensdorff-Pouilly,
MINERVA BOSKOVICE, a.s. a Pivovar
âerná hora.

Ing. Jaroslav Parma
FotoreportáÏ z akce najdete 

na www.listyregionu.cz

Boskovice a okolí

BOSKOVICKÉ BùHY
P¤EKONÁVALY REKORDY

Ve stfiedu 21. kvûtna se v 19.00 na
Zámeckém skleníku koná pofiad
Zábavnû o stáfií. Zábavnû o stáfií? Ale
ano! Pfiesvûdãí Vás Ale‰ Cibulka
a Vladimír Hron, ktefií se rozhodli zpo-
pularizovat téma stárnutí ve Zdrav˘ch
mûstech âeské republiky. KaÏd˘ ná-
v‰tûvník akce obdrÏí dárek od generál-
ního partnera projektu, kter˘m je spo-
leãnost Hartmann – Rico a.s. Vstupné:
70 Kã na místû / 50 Kã v pfiedprodeji do
pondûlí 19. 5. v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice, Masarykovo nám.
1, tel. 516 48 86 77.

V pátek 23. kvûtna zveme milovní-
ky klasické hudby na Zámek
Boskovice, kde se v 19.00 koná koncert

GRAFFOVA KVARTETA A JANA
JIRASKÉHO. Graffovo kvarteto, které
patfií mezi pfiední ãeská kvarteta mladé
generace, vzniklo v roce 1997 na brnûn-
ské konzervatofii ve tfiídû primária
Janáãkova kvarteta Milo‰e Vacka.
Vystoupilo na stovkách koncertních pó-
dií tfií svûtadílÛ (Evropa, Amerika a ta-
ké Afrika). Vstupné: 150 Kã dospûlí /
120 Kã seniofii, studenti a v pfiedprodeji
do stfiedy 21. 5. v Mûstském informaã-
ním stfiedisku Boskovice, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 

Více informací naleznete na na‰ich
nov˘ch internetov˘ch stránkách

www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Na VO· a S· Boskovice probûhlo 16.
4. slavnostní pfiedávání CISCO certifi-
kátÛ ÏákÛm 4. roãníku oboru Informaãní
technologie. Pfiedání certifikátÛ se usku-
teãnilo pfii velmi v˘znamném v˘roãí –
na‰e ‰kola letos slaví 5 let, kdy je sou-
ãástí mezinárodního vzdûlávacího pro-
gramu Cisco Academy. V leto‰ním roce
se podafiilo v‰em ÏákÛ zvládnout nároã-
né testy a splnit v‰echny podmínky pro
získání certifikátÛ. Slavnostní pfiedávání
certifikátÛ CISCO Academy se tak u nás
stává tradicí a celkov˘ poãet certifikova-
n˘ch studentÛ tak vzrostl na 50.
Slavnostního pfiedání se zúãastnili Ïáci
v‰ech roãníkÛ oboru IT na na‰í ‰kole.

V̆ znamn˘m hostem akce, kter˘ spo-
leãnû s Ing. Davidem Markem (hlavní
Cisco lektor na ‰kole) pfiedával Cisco cer-
tifikáty, byl regionální manaÏer Cisco
Academy na FIT VUT Brno, Ing. Petr
Matou‰ek, Ph.D., kter˘ seznámil Ïáky 
oboru IT s moÏnostmi návazného studia
informatiky na fakultû informaãních tech-
nologií VUT Brno. Promluvil poté k ús-
pû‰n˘m absolventÛm kurzÛ IT Essentials
a CCNA1. ZdÛraznil v˘hody úãasti v kur-
zech nejen pro uplatnûní na trhu práce, ale
pfiedev‰ím vyzdvihl jejich v˘znam pfii pfií-
pravû na dal‰í studium na vysoké ‰kole. 

Ing. David Marek, vyhlásil zároveÀ
vítûze ‰kolního kola Cisco soutûÏe NAG
2014 (Networking Academy Games). 

Cisco Academy pofiádá kaÏd˘ rok
mezinárodní soutûÏ Cisco NAG, které
se úãastní Ïáci ze 150 zemí svûta.
SoutûÏí se ve znalostech poãítaãov˘ch
a síÈov˘ch technologií. V oboru IT je to
velmi prestiÏní soutûÏ – v˘herci dostá-
vají ihned nabídky studia na V· a na-
bídky práce v IT firmách.

Leto‰ního 9. roãníku NAG 2014 se
úãastnilo v rámci celé âR cca 20 „ak-
tivních” akademií (pfiibliÏnû 400 ÏákÛ).
Na‰e ‰kola se soutûÏe zúãastnila podru-
hé. Po loÀském velmi pûkném úspûchu,
kdy se do finále probojovalo z na‰í ‰ko-
ly 5 ÏákÛ (v‰ichni se umístili v první 
desítce), se letos do národního kola na-
‰i Ïáci neprobojovali. Neuspûl ani
Luká‰ Chábek z IT4 – nejlep‰í ze v‰ech
na‰ich ÏákÛ (vût‰inu testÛ má na
100%), kter˘ skonãil celkovû na 21.
místû. Druh˘ ná‰ nejlep‰í Ïák, Patrik
Dokoupil z IT2, byl na 24. a Vít ·amalík
z IT4 na 32. místû. Konkurence v âR je
opravdu velká. V rámci celé âR je „sta-
tisticky” na‰e ‰kola na velmi pûkném 11.
místû z 52 akademií, na Moravû jsme
ãtvrtí nejlep‰í a v rámci Jihomoravského
kraje patfiíme spolu s S·IS Brno k nej-
lep‰ím Cisco Akademiím v JMK (jsme
lep‰í v individuálních soutûÏích, S·IS
Brno má úspûch v t˘mov˘ch kláních).

Ing. David Marek 
IT uãitel

Slavnostní pfiedání certifikátÛ 

Zleva:  Ing. D. Marek (Cisco lektor), Patrik Dokoupil (IT2, 2. místo), Luká‰
Chábek (IT4, 1. místo), Vít ·amalík (IT4, 3. místo), , Ing. Petr Matou‰ek, Ph.D.

(manaÏer Cisco Academy na FIT VUT Brno), Mgr. Ing. P. Vlach (fieditel).

2. aÏ 4. 5. 2014 se konal jiÏ 18. Jarní
sraz VelorexÛ v Boskovicích a po dvou
letech si mohli spanilé jízdy a pfiedve-
dení tûchto unikátních vozítek uÏít opût
i Boskovice. A tentokrát ne tradiãnû na
parkovi‰ti za Pensionem Zlatá rÛÏe, ale
pfiímo na Masarykovû námûstí.

Leto‰ní sraz pofiadatelé vûnovali pl-
noletosti a v tomto duchu se nesly i so-
botní soutûÏní disciplíny, do kter˘ch se
zapojilo celkem 127 posádek.

Nejlep‰í z nich pak byly vyhodnoce-
ny v nedûli pfiímo pfied boskovickou
radnicí.

Zdroj: boskovice.cz
Foto: Monika ·indelková

18. Jarní sraz VelorexÛ
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Kfitinsk˘ potok protéká pozoru-
hodnou oblastí dvou krasov˘ch údo-
lí. Prvním z nich je Kfitinské údolí,
které se nachází mezi obcí Kfitiny
a nedalekou osadou Josefov. V délce
cca 4,5 km protíná stfiední ãást
Moravského krasu. Od Josefova
smûrem k Adamovu pokraãuje tento
geologick˘ útvar jako Josefovské 
údolí. JakoÏto jedny z nejkrásnûj-
‰ích údolí Moravského ·v˘carska,
jak b˘vala dfiíve oblast Moravského
krasu naz˘vána, tvofií spoleãnû pÛ-
vabn˘ pfiírodní park nejpodivnûj‰ích
skalních útvarÛ a pozoruhodn˘ch
slují a jeskyní. Cesta krajinou potû‰í
náv‰tûvníka nádhern˘m vzrÛstem
stromÛ, které sk˘tají za hork˘ch let-
ních dnÛ blahodárn˘ chládek, a bub-
lajícím kfii‰Èálovû ãir˘m potokem,
v nûmÏ se kolébají vlnami chomáãe
zelen˘ch vodních rostlin. Západní
ãást pfiedstavuje bezvodé údolí, kte-
ré nab˘vá charakteru divokého par-
ku. Pouze na jafie, po náhlém tání
snûhu, nebo v létû, po vydatném
de‰ti podobném prÛtrÏi mraãen, kdy
se velké masy vody nemohou dostat
dost rychle do podzemního koryta
potoka, proudí voda po zpÛsobu di-
vokého potoka údolím. Dfiíve na-
prosto idylick˘ ráz tûchto údolí je
nyní ovlivnûn zintenzivÀující se sil-
niãní dopravou, lesním hospodafie-
ním a v nemalé mífie také pohybem
lehkomysln˘ch turistÛ.

V̆ voj a existence krasov˘ch jevÛ je
zde takfika v˘luãnû vázán na povrcho-
v˘ a podzemní tok Kfitinského potoka
pramenícího na svazích Proklestu
(574 m. n. m.) asi 1 km severnû od ob-
ce Bukoviny. Na krasové území vstu-
puje potok tûsnû za obcí Kfitiny. Nemá
v˘razn˘ ponor u slepé nebo poloslepé
údolní stûny, voda se postupnû ztrácí

v fiadû men‰ích ponorÛ. Podzemní tok
Kfitinského potoka protéká prozatím
témûfi zcela neznámou jeskynní sou-
stavou a vyvûrá pod tzv „Otevfienou
skálou” vzdálenou cca. 2,4 km vzdu‰-
nou ãárou od ponorné oblasti.
Nejcennûj‰í ãásti Kfitinského údolí
jsou jako souãást CHKO Moravsk˘
kras chránûny státem od r. 1977 v po-
dobû pfiírodní rezervace „U V̆ pustku”
a národní pfiírodní rezervace „B˘ãí
skála”. 

V̆ jimeãnost lokality je dána pfiírod-
ními podmínkami a v˘vojem okolí
s bohatou historií. Prvním dÛkazem
nám mÛÏe b˘t napfi. osídlení zdej‰ích
jeskyní v pravûku. Znaãn˘ rozmach
a velice dÛleÏitou a slavnou historic-
kou epochu pfiedstavuje doba zpraco-
vávání Ïelezné rudy. Okolí nabízelo
vhodné podmínky nejen pro její tûÏbu,

ale pfiedev‰ím zpracování. Poãátky
zpracování Ïelezné rudy zde sahají aÏ
do doby hal‰tatské, coÏ dokládá uni-
kátní nález kováfiské dílny v jeskyni
B˘ãí skála J. Wankela z roku 1872.
V̆ roba Ïeleza je doloÏena i po pfiícho-
du SlovanÛ na na‰e území. Pfiedev‰ím
v 10. století se zdej‰í hutnictví doãka-
lo skuteãného rozkvûtu. Dochází
k rozvoji hamerské Ïelezáfiské v˘roby
pfii Kfitinském potoce. Kladiva hamrÛ
bu‰ila aÏ do poãátku 18. století.
Stfiední ãást Moravského krasu je dnes
nejvût‰í známé a archeologicky zkou-
mané hutnické centrum na území zá-
padních SlovanÛ! V hlubok˘ch lesích
podél Kfitinského potoka se v 11. sto-
letí také pálilo v milífiích dfievûné uhlí
z bukového dfieva tûÏeného v okolí.
V místech dne‰ní kfiiÏovatky Josefov-
Olomouãany-Kfitiny se nacházela 

rovnûÏ sklárna. Sklo se vyrábûlo z kfie-
mit˘ch pískÛ tûÏen˘ch z tzv rudick˘ch
vrstev. V polovinû 18. století sklárna
zanikla a na jejím místû pak necelé
pÛlstoletí pracovala draslovna (v˘rob-
na uhliãitanu draselného z dfievûného
popela, kter˘ se dále pouÏíval ve
skláfiství, pfii v˘robû m˘del, papíru 
apod.). Od 40. let 18. století se mezi
Josefovem a Karlovem nedaleko dne‰-
ní hájenky u Adamova vyrábûl i ãern˘
stfieln˘ prach, a to v tzv prachov˘ch
ml˘nech. Produkce byla po ne‰tûstí
v roce 1876 s následkem úmrtí dvou
dûlníkÛ zastavena. 

Vstupní bránu do údolí tvofií maleb-
ná obec Kfitiny s dominantní stavbou
barokního kostela Jména Panny Marie
ãeského architekta italského pÛvodu J.
B. Santiniho Aichela. Celkov˘ dojem
ze stavby dotváfií a posiluje pfiedev‰ím
pfiírodní scenérie, která zde hraje svoji
zvlá‰tní roli. O svébytném charakteru
místa svûdãí do hloubi ãasu sahající
legendy o zázraãn˘ch uzdraveních.
Podle legend je duchovní odkaz místa
prastar˘. Nûkteré literární prameny
zmiÀují, Ïe v blízkém „Údolí kfitu”
(„Vallis baptismi”) byli kfitûni pohané
po pfiíchodu kfiesÈanství na Moravu.
Dokonce i v r. 1645 po úspû‰ném 
ubránûní mûsta Brna pfied ‰védsk˘mi
vojsky vedl do Kfitin dûkovnou pouÈ
jezuita Martin Stfieda.

Krása Kfitinského údolí byla zachy-
cena i na mnoha dobov˘ch pohledni-
cích. Jedna z nich (archiv Z. Farlík)
zobrazuje vla‰tovku pfielétající nad
touto krajinou nesoucí vzkaz:

„Prolétám ‰ir˘ svût, zfiím mnoho
krás a mnoh˘ kvût. V‰ak nevyrovná
se celé okolí kráse Kfitinského údolí.”

Text a foto: Ing. Zdenûk Cihláfi
ãlen âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí

Procházkou údolím Kfitinského potoka

Pohled na Kfitiny z pfiilehlého okolí.

Nov˘ DOTAâNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstva Ïivotního prostfiedí zamûfien˘ na úspory energie a obnovitelné zdroje energie
v rodinn˘ch domech je jistû znám kaÏdému, kdo se snaÏí b˘t doma dobr˘m hospodáfiem. U tohoto programu by se mûl zastavit kaÏd˘, kdo
nepfiem˘‰lí jen nad dne‰kem, ale snaÏí se dívat i do vzdálenûj‰í budoucnosti. Investice do úspor energie je jistotou. 

JAK CHÁPAT DOTACE PRO RODINNÉ
DOMY A ENERGETICKÉ ÚSPORY?

Energie z dlouhodobého hlediska
jistû nebudou zlevÀovat. Zamyslete se
tfieba nad tím, kolikrát Vás nûkdo 
osloví se zaruãen˘m zhodnocením
Va‰ich úspor a kam tyto prostfiedky
vkládáte.  MÛÏete ‰etfiit své peníze
rÛzn˘mi zpÛsoby na finanãním trhu
nebo investovat do rÛzn˘ch hodnot,
které si svoji cenu dlouhodobû drÏí
a kde se zhodnocují. Jedním z nich je
‰etfiení energie. Energie je komodita,
která svoji cenu dlouhodobû drÏí a je-
jí cena roste. Vstup do programu
Zelená úsporám mÛÏe b˘t jedním ze
zpÛsobÛ vhodného zhodnocení vlast-
ních úspor. Zmûna v energetickém
hospodafiení v rodinném domû (za
podmínek stanoven˘ch v programu

ZÚ) znamená získání ãásti investice
od státu do opatfiení, která k úsporám
vedou. Novû mÛÏete Ïádat o finanãní
prostfiedky na Vá‰ rodinn˘ dÛm aÏ do
konce fiíjna 2014.

Chtûl bych se zde zamûfiit jen na
krátkou a praktickou informaci, proto-
Ïe jsem v minulosti zpracoval mnoho
projektÛ a Ïádostí o dotace na rodinné
domy a mohu doporuãit a napovûdût,
jak postupovat a ãeho se vyvarovat.
Setkávám se také samozfiejmû s pfiípa-
dy, u kter˘ch není vhodné projekt
a Ïádost o dotaci zpracovávat. Tento
ãlánek nemÛÏe slouÏit k radám o po-
drobném a konkrétním postupu, pro-
toÏe kaÏd˘ dÛm je jin˘ a kaÏd˘ Ïada-
tel má jiné pfiedstavy jak o v˘‰i dota-

ce, tak o rozsahu úsporn˘ch opatfiení.
Podrobné informace o této problema-
tice a o oblastech podpory naleznete
také na internetu. 

Z praxe mohu potvrdit pfiípady ne-
dostatkÛ, pro které jsou Ïádosti poza-
stavovány k doplnûní anebo kde hrozí
jejich zamítnutí. Pokud se po poradû
s odborníkem (projektantem) pro Ïá-
dost o dotaci rozhodnete, musíte se
pfiipravit na pfiesné postupy, vãasné
a dÛsledné vyplÀování formuláfiÛ a je
nutné splnit úfiadem dané smûrnice
bezezbytku. KaÏd˘ pfieklep nebo ne-
pfiesnost je váÏnou komplikací v pro-
cesu získávání dotace. 

Na druhou stranu jsou úspory 
energie v˘bornou a dlouhodobou in-

vesticí, a proto není na místû váhání
anebo negativní pfiístup. Setkal jsem
se obãas s názorem ÏadatelÛ, ktefií
mluvili o zbyteãném úsilí a nejistotû
a o tom, Ïe dotaci nakonec stejnû ne-
dostanou. Takové tvrzení není prav-
divé, pokud má dÛm parametry, kte-
ré zakládají nárok na dotaci a to urãí
projektant pfiedem. Pouze jediná
z mnoha Ïádostí, které jsem v minu-
losti zpracoval, byla zamítnuta.
Ostatní desítky ÏadatelÛ tuto dotaci
pro sníÏení energetické nároãnosti
rodinného bydlení vÏdy získali. 

Ing. Radek Klon, projekty a revize
techniky budov, Boskovice

www.kloni.cz
tel.: 608 712 673
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Tfietí roãník Bigyfestu byl
ve znamení andûlÛ

Letovice hostí pfiehlídku
maÏoretek

Radní z Letovic v Nûmecku
fie‰ili turismus i Draãí lodû

Malá maÏoretka pfied sv˘m vystoupením.

Letoviãtí koncem dubna nav‰tívili
partnerské mûsto v Nûmecku Kirch-
linteln. Hlavním tématem setkání
pfiedstavitelÛ obou mûst byla bliÏ‰í
spolupráce informaãních center a s tím
spojené roz‰ífiení sluÏeb pro turisty, na-
pfiíklad moÏnost ubytování letovick˘ch
u místních rodin v Kirchlintelnu. „JiÏ
deset let takov˘ systém funguje v pfií-
padû Ïákovsk˘ch v˘mûnn˘ch pobytÛ.
SnaÏíme se tuto moÏnost pfiiblíÏit i ob-
ãanÛm Letovic, protoÏe Kirchlinteln se
nachází v severní ãásti zemû v blízkos-
ti Hamburku, Brém a dal‰ích zajíma-
v˘ch míst. Jednání jsou zatím na zaãát-
ku,” sdûlila radní Daniela Ottová.

Kromû zástupcÛ vedení mûsta a fie-
ditele Z· byli v Nûmecku i ‰koláci
z Letovic. Právû konec dubna totiÏ pfii-
padl na pravideln˘ v˘mûnn˘ pobyt.
„Samozfiejmû jsme si prohlédli i míst-
ní základní ‰kolu, která je na velmi
dobré úrovni. A také jsme pozvali tam-
ní zástupce jak vedení obce, tak uãitel-
ského sboru k úãasti v závodech
Draãích lodí, které se uskuteãní v ter-
mínu 23. - 24. 8. 2014 jako jiÏ tradiãnû
na letovické pfiehradní nádrÏi Kfietínka.
Mûli by doplnit  posádky letovického
mûstského úfiadu a základní ‰koly,” do-
plnil starosta mûsta Vladimír Stejskal.

Smlouva o partnerství mezi mûsty

Letovice a Kirchlinteln byla na ães-
kém velvyslanectví v Berlínû pode-
psána 5. kvûtna 2003. 

Od té doby se uskuteãÀují vÏdy dva-
krát za rok Ïákovské v˘mûnné pobyty,
bûhem kter˘ch se  realizuje mnoÏství
akcí, projektÛ a v˘letÛ. 

Text: peha
Foto: Hermann Mayer

JiÏ podeváté se v Letovicích
pfiedstaví maÏoretky v nesou-
tûÏní pfiehlídce. Leto‰ní klání
se uskuteãní 25. kvûtna v are-
álu Amatérského fotbalového
klubu Letovice. Zaãátek akce
je o pÛl druhé. V pfiípadû 
nepfiíznivého poãasí se cel˘
program pfiesouvá do místního
kulturního domu. 

Text: peha
Foto: archiv M. Zemánka

Leto‰ní multiÏánrová akce Bigy-
fest pfiipadla na první kvûtnovou so-
botu a opût oÏivila tamní zámek.
O uspofiádání se postarali ãlenové
novû vzniklé neziskové organizace
PaLetA (Paleta letovick˘ch aktivit).
Kromû hudby, cestopisné pfiedná‰ky
a doprovodného programu se pfií-
chozí seznámili i s dobroãinnou 
akcí Andûl pro LDN. „Jedná se
o v˘tvarnou soutûÏ, jejímÏ cílem je 
vyzdobit pokoje v letovické Nemoc-
nici Milosrdn˘ch bratfií. Celkem se
se‰lo kolem tfii sta padesáti obrázkÛ
od ÏákÛ a studentÛ matefisk˘ch, zá-
kladních i stfiedních ‰kol. Odborná
porota vybrala devadesát z nich,
které necháme zarámovat a rozvûsí-
me je na pokojích. Hlavní my‰len-
kou soutûÏe je pfiivést vefiejnost do
nemocnice za úãelem náv‰tûv pa-
cientÛ,” pfiiblíÏila hlavní organizá-
torka Bigyfestu a zakladatelka or-
ganizace Drahoslava Kráãmarová
s tím, Ïe i zbylé obrázky budou vy-
staveny v nemocnici. 

Je‰tû neÏ obrazy vyvûsí v nemoc-
niãních pokojích, tak budou do kon-
ce kvûtna vystaveny na chodbách
objektu. Dvanáct nejhezãích ozdobí
také kalendáfi na pfií‰tí rok a pohled-
nice, které budou k dostání pfiímo
v nemocnici. „Vybrané peníze 
budou vyuÏity na modernizaci ne-
mocnice. Do soutûÏe se zapojila
i v˘tvarnice ZdeÀka Ho‰ková a na
vernisáÏi jejich andûlÛ se podafiilo
vybrat pût tisíc korun. Její obrazy jsou
k vidûní v Kavárnû K na Masarykovû
námûstí do konce ãervna. Lidé mo-
hou penûÏní pfiíspûvky posílat i na 
úãet 208837133/0600,” pfiipomnûla
Kráãmarová. Festival BiGy Fest 
pÛvodnû vznikl jako benefiãní akce
na podporu Biskup-ského gymnázia
v Letovicích. Nápadu na uspofiádá-
ní festivalu pfiedcházela petice na-
zvaná Chceme BiGy v Letovicích,
ke které se bûhem tfií dnÛ na inter-
netu a v ulicích pfiidalo pfiibliÏnû
2000 lidí.

Text a foto: peha

Hudební scéna tfietího Bigyfestu patfiila i seskupení Heidi Johansen & friends.
Zleva 1. fiada 

tlumoãnice Martina Sedláãková, 
radní Daniela Ottová, 

pí. uãitelka Ivana Kotoulková, 
pí. uãitelka Martina Zounarová.

Zleva 2. fiada 
radní Petr Janou‰ek, tlumoãník Luká‰
Sedláãek, starosta Vladimír Stejskal, 

fieditel Z· Milo‰ Randula.
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Romana ve ãtvrtek vyuÏívala voln˘ch
jízd k tomu, aby zjistila, kudy traÈ vlastnû
vede, vr˘vala si do pamûti brzdné i akce-
leraãní body. To v‰e probíhalo i bûhem pá-
teãních voln˘ch tréninkÛ. To byla i doba,
kdy se zaãali sjíÏdût na tento okruh i ostat-
ní na‰i konkurenti, jichÏ bylo tentokrát
podstatnû víc, neÏ na jin˘ch závodech. 

Technické problémy, které jsme mûli
pfied závody v Brnû, nás bohuÏel neo-
pou‰tûly ani zde. Romana si stûÏovala
znovu na obtíÏe pfií podfiazování na niÏ‰í
rychlosti a bylo to znát i na zajíÏdûn˘ch
ãasech, které byly podstatnû hor‰í, neÏ
u jejich soupefiÛ. A mûlo b˘t i hÛfi. KvÛli
tûmto problémÛm jsme nestihli sobotní
první dopolední kvalifikaãní trénink.
Zb˘val jen jeden, odpolední. Bylo potfie-
ba ho absolvovat  co nejlépe, protoÏe za-
jet˘ ãas rozhodoval o postavení na startu
nejen sobotního, ale i nedûlního závodu.
I pfies ve‰kerou snahu na‰e jezdkynû od-
poledne zajela sice pát˘ nejlep‰í ãas, ten
byl ale o více neÏ tfii sekundy hor‰í, neÏ
ãas nejrychlej‰ího jezdce. Znovu se tedy
‰roubovalo a ladilo.

Start do sobotního závodu mûla
Romãa vynikající. Sotva zhasla svûtla,
vyrazila vpfied a pfied první zatáãkou by-
la tfietí. Ov‰em na jejím v˘jezdu ‰li sou-

Oprava trvala aÏ do noãních hodin.
V̆ sledek této poctivé, aã nepfiíli‰ ãistotné
práce se projevil. A to hned pfii ranním
warmupu, kdy Romãa zajela ãas na jedno
kolo o více neÏ tfii sekundy rychlej‰í, neÏ
v kvalifikaci. I poãasí se nedûlnû „polep-
‰ilo”. PfieháÀky z minul˘ch dnÛ nehrozily.

Start do druhého závodu! Tentokrát si-
ce nebyl takov˘ jako vãera, ale Romana
se soupefiÛ drÏí jako klí‰tû! A ti ji, krom
vedoucího jezdce vÛbec neujíÏdûjí.
A Romãa bojuje jako lvice, tak jak ji zná-
me. Ale ani soupefii se nevzdávají. Pofiadí
se mûní kolo od kola, zatáãku od zatáãky.
Romana je jednu chvíli aÏ ‰está s vût‰í
ztrátou. Tu ale bûhem dal‰ích kol likvi-
duje a znovu se zapojuje do boje ve sku-
pince tfií jezdcÛ. Poslední kolo! Podafií se
Romãe dojet i jezdce na tfietím místû?
BohuÏel. Kdyby se jelo je‰tû jedno kolo
navíc, tak vûfiíme, Ïe ano. Takhle to byla
o 1.616 s. „jen” brambora. Ale hodnû
cenná a body za ni se budou urãitû je‰tû
moc hodit. DivákÛm se její v˘kon líbil
a ocenili ho tak, jako i její soupefii, ktefií jí
pfii‰li pogratulovat. Rychle balíme a arri-
vederci Italia, uÏ 25. kvûtna nás ãeká ma-
ìarská Pannonia. Tak drÏte palce! 

V.J.
Foto: archiv R. Tomá‰kové

pefii pfied ni. Na prÛjezdu cílem prvního
ze ãtrnácti kol byla aÏ osmá. Aã uÏ na
poslech bylo zfiejmé, Ïe potíÏe s fiazením
trvají, stále bojovala. Pomohlo jí i od-
stoupení dvou jezdcÛ, ale ostatní za se-

bou udrÏela. Jen ta ztráta celého kola na
vítûze byla hrozivá.  Ale prvních deset
bodÛ do klasifikace bylo „doma”.

Ihned po závodû pfii‰lo jednoznaãné
rozhodnutí. Celá pfievodovka musí ven!

K prvnímu leto‰nímu dvojzávodu seriálu Alpsko-Jadranského mistrovství, kter˘ se jel v sobotu 3. a v nedûli 4. kvûtna, jsme
cestovali poprvé v historii na‰eho t˘mu na sever Apeninského poloostrova. Po dvanáctihodinové cestû jsme koneãnû dorazili
do mûsta Adria, u nûhoÏ závodní okruh Adria international raceway leÏí. Jde o okruh pomûrnû krátk˘, mûfiící jen 2 657 m. 

CENNÉ BODY Z ITÁLIE

Romãa na startu.
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s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Egypt 10.990*  Tunis 9.590*  Maroko 9.490
Turecko 9.290*  Jordánsko z Vídnû 17.990

Dominikana 29.990*  ZANZIBAR*  EMIRÁTY***

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

Jaro v Arboretu ·melcovna h˘fií barvami

To, Ïe v zimû nenapadl prakticky
Ïádn˘ sníh, se nutnû projevuje suchem,
pfiedev‰ím v hlub‰ích vrstvách pÛdy.
V arboretu jsme jiÏ v dubnu vydatnû
zavlaÏovali a chybûjící vláhu doplÀo-
vali. Nástup jarního období provázen˘
vy‰‰ími teplotami zpÛsobil také posun
ve vegetaãních termínech - napfiíklad
sakury kvetly dfiív, neÏ obvykle.

Jaké nejbliÏ‰í akce pfiipravujete
pro Va‰e náv‰tûvníky?

V období 14. - 25. kvûtna pokvetou 
irisy a rododendrony. Na nedûli 25. kvût-
na, chystáme ve spolupráci s Domem 
dûtí a mládeÏe v Boskovicích akci na-
zvanou Dûtské odpoledne, na kterou rád
zvu v‰echny rodiny s dûtmi.

Co bude náplní Dûtského odpo-
ledne?

V dobû od 14:30 do 16:30 budou
probíhat soutûÏe se znalostmi o za-
hradû a náv‰tûva zookoutku. Na zá-
vûr bude na Dvou dvorech vylosová-
na tombola; dûti se mohou tû‰it na

Areál Arboreta ·melcovna v Boskovicích, s plochou témûfi 9 ha, je umístûn na jihov˘chodním svahu v pfie-
krásném údolí fiíãky Bûlé, kousek za poslední zástavbou mûsta. Od loÀského roku je velmi dobfie pfiístupn˘ ta-
ké cyklistÛm, pro které byla vybudována cyklostezka. Bohaté, peãlivû udrÏované porosty ãásti ovocné i okras-
né nabízí potûchu i pouãení náv‰tûvníkÛm celou sezonu. Jaro je ov‰em velmi atraktivní období, svûÏí barvy
kvûtÛ i narÛstajících travin pÛsobí potû‰ení oãím náv‰tûvníkÛ, zvlá‰È po leto‰ní ‰edivé zimû, která nedopfiála
pfiírodû dostatek snûhu. Na otázku, jak pokraãuje jarní sezona, odpovûdûl majitel arboreta, pan Josef JankÛ:

pohádkové kníÏky, hry, figurky zví-
fiátek a dal‰í zajímavosti. Bude zaji‰-
tûno obãerstvení a také nafukovací
skákací hrad, kter˘ malé náv‰tûvníky
jistû potû‰í.

Na léto a podzim máte urãitû na-
plánovány dal‰í akce.

Ano, v termínu 13. - 17. srpna po-
zveme hosty arboreta na akci nazva-
nou Trávy a trvalky. Akce Podzimní
arboretum bude probíhat od 1. do 26.
fiíjna; souãástí bude „V̆ stava ovoce

a okrasn˘ch rostlin”, konaná ve dnech
17. - 20. fiíjna. Zakonãení sezony bu-
de jiÏ tradiãnû patfiit DnÛm adventní
vazby, 26. a 27. listopadu.

Jak˘ sortiment nabízí na jafie pro-
dejna zahradního centra?

Je to pln˘ sortiment potfiebn˘ pro
zahrádkáfie, kter˘ upravujeme podle
aktuální sezonní poptávky. Tedy nejen
okrasné a ovocné dfieviny, ale ve‰keré
dal‰í potfieby a pomÛcky pro práci na
zahradû.

Otevírací doba se nezmûnila?
Areál arboreta má otevfieno od 15.

bfiezna do 15. listopadu od 9:00 do
17:00 hodin dennû kromû pondûlí.
Prodejní centrum otevírá ve stejné
dny v 9:30 a zavírá v 16:30 hodin.
Více informací, vãetnû podrobností
chystan˘ch akcí, se mohou zájemci
dozvûdût na na‰ich webov˘ch strán-
kách na adrese www.smelcovna.cz.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto:Arboretum ·melcovna

Rhododendron hybridum. Rhododendron „Kokardia”. Rhododendron „Nova Zembla”.
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Dr. K. Reichenbach podle litografie 
z rájeckého archivu.

Studenti pfii nové hfie KIN-BALL.

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí je zapo-
jeno do realizace projektu „Pojìme se
uãit a inspirovat navzájem” programu
Comenius Regio. Jedná se o projekt
partnerství mûst, a to mûsta Rájec-
Jestfiebí a litevského mûsta BirÏai. Do
spolupráce je z mûsta BirÏai zapojeno
gymnázium Atzalynas a sportovní klub
Dynamic. Kromû mûsta Rájec - Jestfiebí
a rájeckého gymnázia je do projektu za-
pojen i sportovní klub Triangl. 

Projekt je zamûfien˘ na pfiedstavení
netradiãních sportÛ, cílem je také navá-
zání nov˘ch pfiátelství, poznání kultur
partnersk˘ch zemí a v˘mûna zku‰eností.
Jednou z aktivit projektu je setkání
v âeské republice, které se uskuteãnilo
zaãátkem kvûtna a bylo zamûfieno na
pfiedstavení netradiãních sportÛ napfi.

kinball, speed badminton, frisbee, geo-
caching,... Kvûtnového setkání se zú-
ãastnilo 20 studentÛ partnerského gym-
názia a 20 ãlenÛ doprovodu, kter˘ je
tvofien pfiedev‰ím vyuãujícími uvedené
‰koly. Skupinu doplnilo i 20 studentÛ
tfiíd prima a sekunda ‰estiletého studij-
ního cyklu rájeckého gymnázia. Pobyt
zahraniãních studentÛ v âeské republi-
ce je v˘mûnn˘, na‰i studenti spolu s do-
provodem se zúãastní pobytu v Litvû,
kter˘ je plánován na poslední t˘den
v srpnu a zaãátek záfií. Rájeãtí studenti
mají moÏnost získat nové kamarády, se-
známit se s litevskou kulturou a ‰kola
má pfiíleÏitost navázat na tento projekt
pfii rozvíjení dal‰í spolupráce. 

Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly
Foto: archiv ‰koly

Sport 21. století

Uvedenou zavádûjící informaci stále uvádí
Muzeum Blansko napfi. ve svém propagaãním
letáku s názvem „Novinka turistické sezóny
2013”. Nejinak tomu bylo také v nûkter˘ch
regionálních novinách. Zfiejmû jde o neznalost
autorÛ z oblasti technické terminologie. 

Parafín se fiadí do objevÛ, nikoliv vynálezÛ.
Rozdíly jsou definovány napfi. v technick˘ch
encyklopediích. Objev je odkrytí nûãeho do-
sud neznámého. (Nálezy star˘ch památek, 
léãiv˘ch pramenÛ, nov˘ch krajin a zemí, ne-
besk˘ch tûles). Na objevy se udûlují diplomy.
Vynález je v ‰ir‰ím slova smyslu vytvofiení
nûãeho nového, co tu je‰tû nebylo. V uÏ‰ím
smyslu se jedná napfi. o v˘tvor v oblasti tech-
niky. Ve vût‰inû zemí se na vynálezy udûlují
patenty. Nelze tedy tvrdit, Ïe Kolumbus vyna-
lezl Ameriku a Edison v laboratofii objevil Ïá-
rovku. 

Reichenbach byl nespornû geniální vûdec
a pfiispûl rozhodujícím zpÛsobem k neb˘valé-
mu rozvoji Salmov˘ch prÛmyslov˘ch podni-
kÛ. Pfii „suché destilaci dfieva” byly také vy-
tûÏeny nové, dosud neznámé sloÏky, zejména
kreosot, parafín a naftalen. Reichenbach mûl
pfii svém neobyãejnû rozsáhlém bádání pro
chemick˘ obor k dispozici také dal‰ího spo-
lupracovníka. V roce 1825 zde nastoupil ve-
doucí laboratofie Mader, kter˘ objevil kreosot
aj., vãetnû parafínu. Na jeho zlevnûné v˘robû
v˘hodné pro spotfiebitele se zaslouÏil praÏsk˘
profesor Balling a chemik Wuschkan, jak 

uvádí J. Wankel v knize „Obrazy
z moravského ·v˘carska a jeho
minulosti”. Podle citovan˘ch in-
formací lze doloÏit, Ïe objevite-
lem parafínu byl Mader, ne Dr.
Reichenbach.

Miroslav Starycha

Byl Dr. Karel Reichenbach
„vynálezcem” parafínu?
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Profesor Groda se Starokladrubskou klisnou BELLINDA.

Majitele, Bofiivoje Grody, jsem se zeptal:

Pane profesore, vysvûtlíte prosím
laikovi, jak˘ je rozdíl mezi plemeny
Starokladrubsk˘ch a Lipick˘ch koní?

Starokladrub‰tí konû patfií k nejstar‰ím
na‰im plemenÛm, jsou chováni jiÏ 400 let
kontinuálnû, bez pfieru‰ení chovn˘ch linií.
Jejich název je odvozen od hfiebãína
v Kladrubech, kter˘ roku 1579 pov˘‰il cí-
safi Rudolf II. z koÀské obory na císafisk˘
dvorní hfiebãín. Je to teplokrevné plemeno
se ‰panûlsk˘mi a italsk˘mi pfiedky. Jejich
typické nasazení je jako galakarossier –
taÏn˘ koãárov˘ kÛÀ, uÏívan˘ pfii ceremoni-
ální a reprezentaãní sluÏbû. V minulosti by-
li bûlou‰i vyuÏívání u svûtsk˘ch hodnostá-
fiÛ a vraníci pouÏívala církev. V souãasné
dobû slouÏí spfieÏení StarokladrubákÛ také
u dánského a ‰védského královského dvo-
ra. Stále ãastûji b˘vá kladrubák pouÏíván
i jako jezdeck˘ kÛÀ. Starokladrubsk˘ kÛÀ
je od roku 1995 vyhlá‰en státní kulturní pa-
mátkou; je to jedin˘ Ïiv˘ tvor, kter˘ se této
v˘sadû tû‰í; zároveÀ jsou vybraní jedinci
zafiazeni do genového fondu âR.

Lipicáni jsou o nûco málo mlad‰í ple-
meno, jejich název je je odvozen od slo-
vinské vesnice Lipice, leÏící na krasové
planinû v nadmofiské v˘‰i 415 m. Zde
v roce 1580 zaloÏil regent Karel ·t˘rsk˘
hfiebãín, kter˘ mûl za úkol dodávat konû

MÛj otec mûl na severu Moravy, kde
jsme bydleli, chov koní. Já jsem byl od
útlého dûtství vychováván k lásce ke ko-
ním. Vykonával jsem v‰echny potfiebné
práce spojené s jejich chovem. Otec mi
vÏdy poradil a nauãil mû spoustu vûcí
z chovatelské oblasti.

Po základní ‰kole jsem si podal pfiihlá‰-
ku na Ïokejské uãili‰tû v Kladrubech, kam
jsem byl pfiijat. JenÏe v témÏe roce otec
zemfiel a dojíÏdûní a ubytování pfies pÛl re-
publiky bylo pfiíli‰ finanãnû nároãné. Proto
jsem se vrátil domÛ. Vystudoval jsem
stfiední zemûdûlskou ‰kolu. Dále jsem stu-
doval na Vysoké zemûdûlské ‰kole v Brnû,
po jejím absolvování jsem pÛsobil v Praze
ve V̆ zkumném ústavu zemûdûlské techni-
ky. Nakonec jsem se vrátil do Brna na VZ·
jako odborn˘ asistent. Na téÏe ‰kole, dnes
Mendelovû univerzitû, vyuãuji dodnes.

Nûjak se nám z toho pfiíbûhu vytratili
konû...

No právû. Já jsem vyuãoval zemûdûl-
skou mechanizaci, ale moje srdce stále

pro dvorní stáje ve Vídni. Lipick˘ kÛÀ je
postavou men‰í neÏ kladrubák, ale je vel-
mi uãenliv˘; proto je pouÏíván v cirkusech
a jezdeck˘ch ‰kolách. Dospívá pomaleji,
doÏívá se v‰ak vy‰‰ího vûku – bûÏnû ko-
lem 30 let. V rakouském Piberu nedaleko
Grazu je chovná stanice lipicánÛ pro
Vysokou ‰panûlskou jezdeckou ‰kolu ve
Vídni (Spanische Hofreitschule). Vidût
v jízdárnû v Hofburgu slavnostní jezdecké
vystoupení s jezdci v dobov˘ch kost˘-
mech za doprovodu hudby Mozarta ãi
Chopina, to je nezapomenuteln˘ záÏitek
pro v‰echny milovníky koní.

Jak se vysoko‰kolsk˘ uãitel, kter˘ pfied-
ná‰í o zemûdûlské technice na Mendelovû
universitû, dostane k chovu slavn˘ch ple-
men koní?

Správnû by otázka mûla znít: Jak se ãlo-
vûk, kterému od dûtsk˘ch let srdce bije jen
pro konû, dostal k pfiedná‰ení na univerzi-
tû? Já totiÏ tvrdím, Ïe jsem se na místo vy-
soko‰kolského uãitele dostal nedopatfie-
ním.

STAROKLADRUB·TÍ A LIPIâTÍ
KONù NA VÍSKÁCH

Lipicán – hfiebec NEAPOLITANO XII –
ROXANA 2.

Na kraji obce Vísky, na krásném místû na kopci pod lesem, se nachází rozlehl˘ areál, ve kterém chová prof. Ing. Bofiivoj Groda, DrSc., stá-
do plnokrevníkÛ. Starokladrub‰tí konû a Lipicáni jsou zastoupeni plemenn˘mi hfiebci i klisnami. Celkem tvofií stádo 11 u‰lechtil˘ch koní, kte-
fií nejen rozmnoÏují tato dvû slavná plemena, ale také je lze spatfiit v zápfiahu jako koãárové konû, nebo pfii pfiedvádûní prvkÛ jezdecké ‰koly. 

tlouklo jen pro konû. UÏ bûhem studií
v Brnû jsem cestou ze ‰koly chodil kolem
jezdeckého oddílu, kde jsem se vÏdycky
zastavil a sledoval milované konû.

TakÏe jste se do toho oddílu pfiihlásil?
VÛbec ne, to mne ani nenapadlo. Tento

styl, kdy pfiijdu, pÛjãím si konû jako auto
v pÛjãovnû, projedu se, a pak ho zase vrá-
tím do stáje – ne, to jsem rozhodnû nechtûl.

Chtûl jste svého konû, pokraãovat
s chovatelstvím?

Pfiesnû tak. Do‰lo k tomu záhy po 90. roce,
kdy se moÏnosti soukromého chovatelství ob-
novily. Neváhal jsem a rozhodl se investovat
do svého prvního konû. ¤e‰il jsem, jaké ple-
meno si vyberu. Nakonec mû nejvíc zaujali
kladrubáci. Krásní konû, ktefií dokáÏou svÛj
um nejen jako koãároví konû, ale nezÛstanou
nic dluÏní ani jezdeckému umûní.

MÛj první kÛÀ byla ãtyfiletá klisniãka,
kterou jsem sám cviãil a pfiipravil na v˘-
konnostní zkou‰ky. Dal jsem do kupy své
stfiedo‰kolské zootechnické vûdomosti
a znalosti o chovatelské a plemenáfiské prá-
ci, které jsem jako kluk pochytil od otce.
Zaãal jsem postupnû budovat své vlastní
stádo do dne‰ní podoby. Mám velkou ra-
dost z toho, Ïe se mi podafiilo vychovat
i nûkolik vítûzÛ v˘konnostních zkou‰ek. 

Kromû vlastní chovatelské práce jezdí-
te s kladrubáky také v zápfiahu s koãárem?

Ano, mám nûkolik moderních, krásnû
proveden˘ch vozÛ, pro svatebãany i pro
závodûní. Zájem o projíÏìky je velk˘.
Vozil jsem napfiíklad nûkolik ministrÛ,
hejtmanÛ i prezidenta – tedy prezidenta
agrární komory. 

Mohou se zájemci o tento záÏitek pfii-
hlásit a dohodnout svezení v koãáru se
starokladrubsk˘m spfieÏením?

Ano, domluvit se je moÏno na telefonu
602 434 283, ale je tfieba poãítat s tím, Ïe
voln˘ch termínÛ je velmi málo. 

Pane Grodo, dûkuji za informace a pfieji
Vám i Va‰emu stádu hodnû dal‰ích úspûchÛ. 

Petr Hanáãek



V polovinû kvûtna se odborná 
uãitelka Libu‰e Magniová doÏila
jubilejního vûku 75 let. Narodila se
ve starobylém mûstû Polná, kde
v kultivovaném prostfiedí nalezla
inspirativní vzory pro své celoÏi-
votní poslání – pedagogiku. Bûhem
dlouholeté praxe vyuãovala ãe‰tinu
a dûjepis, mimoto studovala také
hudební obor. Kromû uveden˘ch
odvûtví se intenzivnû podílela na
dal‰ích aktivitách sv˘ch ÏákÛ, 

zejména v Klubu mlad˘ch ãtenáfiÛ,
které organizovalo nakladatelství
Albatros. V dobrovoln˘ch nezisko-
v˘ch organizacích stále pÛsobí
v boskovickém Domovû mládeÏe
a v Brnû, kde se stará o v˘chovu
mládeÏe ze sociálnû problémov˘ch
rodin. Zaji‰Èuje také rozliãné ãin-
nosti pro uãitele - seniory. Za pfií-
kladnou a spoleãensky zásluÏnou
ãinnost byly váÏené jubilantce udû-
leny medaile J. A. Komenského a F.
Halase. Sama je nadále aktivní, ab-
solvovala napfi. tfii cykly Univerzity
tfietího vûku, které organizují brnûn-
ské vysoké ‰koly. 

Ke gratulantÛm se urãitû pfiipo-
jí mnoho dfiívûj‰ích ÏákÛ, kolegÛ-
uãitelÛ, pfiátel a znám˘ch, aby jí
do pfií‰tích let popfiáli pfiedev‰ím
dobré zdraví a hojnost energie
pro dosaÏení vytyãen˘ch cílÛ. 

-stam-
Pozn. Podrobnûj‰í info 

naleznete na webu novin.
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Bronzov˘ Ivo Koblasa v Aguascalientes pfii MS zdravotnû 
hendikepovan˘ch cyklistÛ. 

BLAHOP¤ÁNÍ 

Tatínku náš milí, slavíš v této chvíli, 

my Ti všichni přejeme hlavně zdraví dosti,

aby Tě už nebolely kosti.

Hlavně už žádné vylomeniny, 

aby z toho nebyly zase zlomeniny…

K 65. narozeninám, které oslavil 

pan JAN CHARVÁT z Doubravice nad Svitavou

9. 5. 2014 mu vše nejlepší přeje celá jeho rodina.

VZPOMÍNKA

BLAHOP¤ÁNÍ 

Na jaře, jak už to bývá, 
narozeniny má Iva.
Je to naše krasavice, 

k tomu skvělá živnostnice. 
My jí přejem úspěch v práci, 

úsměv ať se nevytrácí. 

Vše nej přeje za pár přátel Alena a Renata.

V noci z 22. na 23. dubna odešel ve věku 54 let
na věčný odpočinek novinářský kolega, 

muzikant a zpěvák 
PETR MÙLLER z Blanska.

Byl velkým blanenským patriotem a díky svým
aktivitám i přátelské povaze měl v našem 

regionu mnoho kamarádů. 
Připojte se prosím k nám a společně věnujme

Petrovi tichou vzpomínku. 
Za redakci Listů regionů Renata Kuncová Polická.

VZPOMÍNKA
Až na vrcholky hor, 

stoupal jsem s vámi rád...

Dne 30. dubna 2014 uplynulo 5 roků, 
kdy nás opustil pan

MIROSLAV CHLOUPEK 
z Blanska

Za tichou vzpomínku děkují manželka Eva, 
syn Radovan s rodinou 

a sestra Vlasta s manželem.

Ivo Koblasa bronzov˘
na mistrovství svûta
12. dubna se Ivovi splnil sen. Roky dfiiny

a odfiíkání, dodrÏování pfiísného Ïivotního ryt-
mu, ale i v neposlední fiadû pfiekonání spousty
zdravotních omezení tento den Iva vyneslo na
fantastické tfietí místo v novém ãeském rekordu
1:16,210, ve sprinterském souboji na mistrov-
ství svûta na dráze v Mexiku. První dvû místa
obsadili závodníci z âíny a tak byl Ivo nejlep-
‰ím závodníkem zbytku svûta na 3. místû. Ivo
v˘bornû zvládl psychick˘ tlak, kter˘ se na nûj
sná‰í neustále po zisku ãtvrt˘ch míst na mist-
rovstvích svûta. Je to o to vût‰í úspûch, Ïe na
pfiípravu mûl minimálnû ãasu a tato zdaleka ne-
byla plnû zamûfiena na dráhov˘ trénink.

Po návratu Iva z jeho úspû‰ného vystoupení
na dráze na mistrovství svûta v Aquascalientes
v Mexiku, kde Ivo získal bronzovou medaili
v 1 km s pevn˘m startem, se uskuteãnila tisko-
vá beseda, která navazovala na tiskovou bese-
du z podzimu roku 2013 pod názvem Ivo
Koblasa 2012-2016: Projekt paralympijského
reprezentanta, mistra âR: Od Lond˘na po Rio
de Janeiro. V rámci této konference obdrÏel
Ivo od pana fieditele spoleãnosti Merida nov˘
závodní dráhov˘ rám, na kterém se zaãne pfii-
pravovat na paralympiádu v Riu 2016.

zdroj: www.ivokoblasa.cz

Libu‰e  Magniová 
jubilující
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➨ Prodám samostatnou litinovou kotlinu, 
200l plechové sudy, 2ks opletené 50l demiÏony,
litinovou kostru na zahradní laviãku, dfievûné dla-
bané koryto, ãtyfikolov˘ loukoÈov˘ vozík tzv. „ra-
ku‰ánek”, litinovou kostru ‰icího stroje, trakafi,
staré sánû a lyÏe Tel.: 732 144 739. 
➨ Prodám louku u Kufiimi 3360 m2 (20x165) 
za 125 tis. Kã, zahradu 677 m2 - 9 km za
Lysicemi, za 97 tis. Kã, garáÏ - zateplená Blansko
- Podlesí za 195 tis. Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám 10 roãníkÛ ãasopisu 
,,ZAHRÁDKÁ¤”,  velmi levnû. Tel.: 607 981 909.
➨ Prodám sedací soupravu
- pohovka + 2 kfiesla. Hnûdá barva, umûlá kÛÏe,
velmi dobr˘ stav. Cena 1 000 Kã (ãi dle dohody).
Letovice, tel.: 724 730 334.
➨ Prodám rozkládací kfieslo-lÛÏko, kovové, 
IKEA, PC 3 500 Kã nyní 1 500 Kã. Dále pfiebalova-
cí pult na miminko za 500 Kã. Tel.: 515 157 128. 
➨ Prodám 4 ks diskÛ na chevrolet spark 2005
v‰e za 1300 Kã.  Velmi dobr˘ stav, dále konf. sto-
lek, prÛmûr 60 cm kulat˘, za 300 Kã,  tel.:  724
627 740. 
➨ Prodám dÛm 3+1 v okolí Boskovic. 
Bez RK, cena 690 000 Kã. Tel.: 602 433 002. 
➨ Prodám kolo chlapecké 20" DEMA-DENNY
ãerné , zachovalé s pfiehazovaãkou.PC 4 200Kã,
nyní 2 200 Kã, chlapecké sálovky PUMA bílomod-
ré, velmi pûkné , vel. 33, cena 250 Kã, chlapecké
kopaãky NIKE bílo‰edé s mal˘mi ãudlíky, 1x pou-
Ïité, vel. 33,5. PC 600 Kã, nyní 350 Kã, chlapecké
kopaãky NIKE ãerné s vût‰ími ãudlíky, zachovalé,
vel. 33, cena 150 Kã. Klec pro hlodavce - patrová
55‰ x 66 v x 45 h cm, spodní plast hnûd˘, stav do-
br˘. Navíc pfiidáme nerez kolotoã a ker. misku.
Cena 800 Kã, v‰e v BK, tel.: 732 920 020. 
➨ Prodáme jehÀata, romanovky,
odbûr ãerven 2014. Cena dohodou, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám dût. jídelní Ïidliãku dfievûnou,
sedaãka polstrovaná (omyvatelná), za 300 Kã.
Ta‰ku na notebook, ãerná, 30 x 25 x 4 cm za 100
Kã. Gramodesky (SP) - kus 1Kã. Opleten˘ demi-
Ïon 2l - 150 Kã. Sluneãník zahradní modrobíl˘ 
(omyvateln˘) 200 Kã. Tel.: 722 650 359. 
➨ Prodám vût‰í mnoÏství star‰ích ãísel ãasopisÛ
Minerál, QUO, Maxim, Koktejl, Cinema, 21. stole-
tí. Kus za 10 Kã. fyadr@seznam.cz.
➨ Prodám pánské kopaãky Umbro, 
bílo-modré vel. 8(42) témûfi nové, pánské spor-
tovní boty LONNSDALE námofinická modrá, vel. 8
nové. Cena dohodou, tel.: 605 263 222. 
➨ Kombinovan˘ kotel plynov˘. NOV ,̄ 
v krabici., nevybalen˘ za 25 tis. Kã. 
Opel Vectra KOMBI 1.8 rok98, taÏné, pc, tempo-
mat, tm.modr˘. Eko uhrazeno, STK  na 1,5 roku
za 25 tis. Kã, tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám velmi pûkné disky Rondell R18 
(4 ks), rozteã  5/112 (7,5x18H2, ET 52), s letním
pneu Goodride SW308 (2 ks) 225/40ZR18
92W M+S (témûfi nejeté) a s letním pneu Nokian (2
ks) 225/40ZR18 92 W XL (sjeté víc), drobné kos-
metické vady (bûÏné opotfiebení), cena 12 000 Kã,
pfii rychlém jednání sleva, telefon 731 627 395. 
➨ Prodám ‰amotové cihly cca 400 ks, 
rozmûru 25x12x6 cm, cena cca 20 Kã/kus, tel.:
603 929 928. 
➨ Prodám suché fiezivo. Tfie‰eÀ, jabloÀ, dub, 
‰vestku. 2 m3, cena dohodou. Tel.: 732 144 739. 

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned, tel.:
607 507 157. Omlouvám se v‰em, kdo volali uÏ
minul˘ mûsíc, ztratil jsem na v‰echny kontakty.
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
po rekonstrukci na ulici Slovákova v Boskovicích v
1. poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen. V domû je
v˘tah, byt je ihned k dispozici. Pokud máte zájem,
volejte mi po 17 hod na tel.: 724 296 021 - Zouhar. 
➨ Práce v USA. Pro Ïeny – úklid. 
V˘dûlek od 30 000 Kã/mûsíc, i více. Tel.:
0018155770386. 
➨ Pronajmu byt 1 + kk, Boskovice, vybaven˘, 
od 1. 4. 2014, tel.: 603 252 136. 
➨ Nabízím k pronájmu byt 1+1 
v revitalizovaném bytovém domû s v˘tahem na
ulici Slovákova v Boskovicích. Byt je po ãásteã-
né rekonstrukci - nová kuchyÀská linka, v poko-
ji je plovoucí podlaha, moÏnost wi-fi. Tel.: 734
371 266. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 

➨ Prodám koãárek golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se 
oddûlat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední
otoãná, cena 1 200 Kã, foto za‰lu, e-mail:
RePo@seznam.cz, tel.: 606 931 795.
➨ Prodám terénní automobil Jeep Grand 
Cherokee Limited 2,7CRD, rv 2002, najeto 166 000
km, svûtle ‰edá metalíza, v plné v˘bavû, pohon 4x4,
kÛÏe, v‰e v elektrice, dvouzónová klimatizace, v‰e
plnû funkãní a ve velice dobrém stavu. Nutno vidût.
Cena 135 000 Kã. Kontakt: 607 962 607. 
➨ Prodám men‰í rodinn˘ dÛm 
s velkou zahradou v obci Svitávka. Cena doho-
dou. Tel.: 606 787 611. 
➨ Prodám Chrysler Voyacer po STK, 7 míst, 
bez danû, cena 35 tis. Kã. Tel.: 607 157 828.
➨ Nabízím k prodeji autoveterána VW Brouk, 
cena dohodou aÏ po zhlédnutí. Tel.: 602 159 919.
➨ Prodám okno zdvojené,  ‰.150, v.120 cm,
(otevírací a sklápûcí), jako nové, cena 1 550 Kã.
Dvefie venk.,  ztrojené, ‰. 85, v. 200 cm, 2/3 sklo,
novû natfieno,jako nové. Velká úspora tepla. cena
1 150 Kã. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám garáÏová vrata ‰. 240, v. 195 cm, 
klasická kovová, zevnitfi dobfie zatepleno, novû
natfieno, bezpeãnostní zámek. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám motorov˘ vyÏínaã RYOBI 700R.
VyÏínaã je málo pouÏívan˘, funkãní, pravidelnû
servisovan˘. Návod a doklad o zakoupení k dis-
pozici. PÛvodní cena 2 990 Kã,  nyní prodám za 1
500 Kã . Dále prodám ‰típací kuÏel za 350 Kã.
Tel.: 608 845 408.
➨ Prodám kojenecké obleãení pro kluka 
od velikosti 50 aÏ do 3 let. Dále pro holãiãku od
vel. 50-68 (zatím). Tel.: 736 242 697. 
➨ Prodám udrÏovan˘ RD 4+1 se zahradou 
v Ludíkovû. RK nevolat. Tel.: 723 362 310. 
➨ Prodám nepouÏívan˘ síÈov˘ zdroj 
(prosinec 2011) Toshiba Univerzal Ac adapter -
19V DC,6,3 A, 120 W,3-pin. Cena 600 Kã. Tel.:
776 555 273. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda 
na akordeon za 1 500 Kã. Materiál PES 600D, ze-
sílen˘ zip, tvarované mûkké zádové popruhy,
pfiední kapsa, v˘ztuha dna. (‰ x hl x v)v cm 60
x 30 x 53. Tel.: 723 908 292. 

¤ádková inzerce ZDARMA

➨ Osamûl˘ ing. 60/184, pohodov˘ nekufiák, 
se zájmy o cestování, kulturu, pejska, chatu
a pfiírodu hledá sympatickou, nekonfliktní
partnerku pro sdílení stejn˘ch hodnot. SMS na
776 325 032. 
➨ Îena 42/180 ‰Èíhlá, vysoká nekufiaãka 
s dcerou z Blanenska by ráda poznala hodného
muÏe vdovce nebo muÏe moÏno i s dítûtem pro
rodinn˘ Ïivot. Zn: jen volat tel. 603 570 188 nebo
e-mail: ver-s@centrum.cz. 
➨ Hledám pro pfiátelství hodného 
a spolehlivého kamaráda, kter˘ není kufiák a alko-
holik. Vûk od 62-66. Tel. 775 110 102. 
➨ Rozv. 41/180 vysoká, ‰tíhlá Ïena, 
nekufiaãka hledá hodného muÏe na trval˘ vztah.
Zn.: 603 570 188, ver-s@centrum.cz.

➨ Hledám kamarádku nejlépe ze ZborovcÛ 
v Blansku, mám 2,5 letého chlapeãka, s podobnû
star˘m dítûtem na náv‰tûvy, na koupali‰tû atd.,
z dÛvodu pfiistûhování chci super kamarádku.
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Boskovicích. 
Tel.:776 330 349. 
➨ Hledám na v˘pomoc autolak˘rníka 
pro práci v Blansku. Tel.: 602 778 628.

➨ Koupím pûkn˘ byt s balkonem v Blansku 
(2-3 +1), nejlépe v OV. Tel.: 739 967 371.
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím palivové dfievo. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731 083 618.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím star‰í rámové pletivo. 
Tel.: 721 319 572. 
➨ Koupím 2 aÏ 3 ks hezk˘ch- plastov˘ch nádrÏí
na vodu o objemu á. 1000l v kovové kleci -nejlé-
pe nerezové. Nabídnûte. Email: fa.svoboda@ema-
il.cz, tel.: 603293707. 
➨ Koupím zachovalou men‰í Fabii, 
pokud moÏno první majitel, dobr˘ techn. stav, ne
tmavé barvy. SMS na 732 756 634 nebo feo-
ra@centrum.cz. 

➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel.: 608 279 717. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm v okolí Blanska 
nebo byt 2+1 v Blansku. Tel.: 721 863 686. 
➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû 
do 1,5 milionu. Tel. 603 905 438. 
➨ Koupím starou pouÏitelnou stfie‰ní krytinu 
bobrovku. Cena dohodou. Tel.: 737 748 058. 

K setkání b˘val˘ch vojákÛ ZVS
hledáme Jifiího Krejãífie nar. 1970 + - 1 rok,

naposledy pr˘ bytem v Boskovicích. 
Jestli tam je‰tû Ïije‰, tak se ozvi.

Hru‰ovany n. Jevi‰ovkou 1989-1990. Ja‰a.

NABÍZÍM ¤ÍZENOU A KONTROLOVANOU
detoxikaci organismu – C.I.C. metoda dle

MUDr. Joná‰e. Metoda se zab˘vá odstraÀo-
váním toxinÛ, které b˘vají pfiíãinou tûlesn˘ch

i du‰evních potíÏí. Tel.: 734 610 828, 
e-mail: detoxikace.blansko@email.cz

PRODÁM

KOUPÍM

HLEDÁM

SEZNÁMENÍ

NABÍZÍM

FINANâNÍ PORADCE
Simon Grulich

+ 420 723 659 835
simon.grulich@ovbmail.cz

www.sginfo.cz

Získejte objektivní informace a
neztrácejte ãas obíháním po-
boãek!

Bezplatnû pfiedloÏím nabídky
hypotéãních úvûrÛ od 9 bank.

V˘stavba, rekonstrukce, 
koupû druÏstevního bytu, 
refinancování, konsolidace…

2 letá fixace od 1,99% p.a.

âALOUNICTVÍ A V¯ROBA POSTELÍ 
s úloÏn˘m prostorem na boãní v˘klop. 

Barvy dfieva, v˘‰ka sedu a potahové látky dle
pfiání zákazníka. V˘roba, opravy a prodej mat-
rací, ro‰tÛ a postelí.

Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. 
Tel.: 603 293 707, e-mail: fa.svoboda@email.cz

KERAMIKA LETOVICE SPOL. s r.o.
Pronajmeme v na‰em firemním areálu
v Letovicích na ulici Brnûnská - 500 m2

v˘robních nebo skladov˘ch prostor. 
Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost

v tûsné blízkosti silnice R43.
Cena za pronájem dohodou 

na tel.: 602 447 525 nebo 516 474 034.

najdete 
také na 
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Parta volejbalistek TJ Minervy Boskovice opût kralova-
la v krajském pfieboru, tentokrát v kategorii juniorek.
Povedlo se jim zvítûzit v témûfi totoÏné sestavû jako v se-
zonû  2010/2011 v kategorii ÏákyÀ a o rok pozdûji v kate-
gorii kadetek.

Hráãky Boskovic, kleãící zleva V. O‰lej‰ková, T. Pfiibylová, M. Hrdá, Z.
ZrÛstková, N. âervinková; sedící zleva P. Palbuchtová, N. Kraváãková, J. Ry‰avá

a K. Marková se sv˘mi belgick˘mi soupefikami (v modrém) a obûma trenéry.
Foto: archiv M. Meluzína

Základem tûchto úspûchÛ se stala v˘-
borná parta kamarádek kolem kapitán-
ky Zuzky ZrÛstkové tvofiené z vût‰í ãás-
ti jedním roãníkem základní ‰koly a
postupnû doplÀované pfii pfiestupu do
kategorie kadetek o mlad‰í juniorky.
Tak se podafiilo dát dohromady opra-
vdov˘ t˘m, kter˘ je nezbytn˘ pro t˘mo-
v˘ sport, jak˘m volejbal bezesporu je.
Cel˘ t˘m zdobí zejména bojovnost a
obûtavost pfii hfie v poli, ãímÏ nahrazuje
nev˘hodu men‰ího vzrÛstu pfii obranû
a útoku na síti. Dal‰ím plusem je, Ïe
v‰echny hráãky ovládají volejbalovou
techniku jak pfii útoku, tak pfii obranû.

V loÀské sezonû 2012/2013 si holky
mohly vyzkou‰et i atmosféru a kvalitu
ligov˘ch zápasÛ v kategorii juniorek.
Tam se nedafiilo podle pfiedstav, zejmé-
na díky v˘‰kovému handicapu, a tak po
neúspûchu v baráÏi o udrÏení v lize se
opût t˘m pfiedstavil v leto‰ní sezonû
v krajském pfieboru.

Tady hráãky dokázaly zúroãit zku‰e-
nosti z vy‰‰í soutûÏe a vyhrály s respekt
budícím rozdílem 23 bodÛ pfied dru-
h˘m VK Královo Pole.

Velké podûkování za fantastickou se-

zonu a v˘bornou práci v zápasech i na
trénincích patfií kapitánce a nahrávaãce
Zuzanû ZrÛstkové, smeãafikám Vendule
Novákové, Denise Prchalové, Nele âer-
vinkové, Tereze Pfiibylové, Martinû
Hrdé, univerzálce Julii Ry‰avé, blokafi-
kám Nicol Kraváãkové, Vûfie O‰lej‰kové
a Kamile Markové. Dále patfií dík i ka-
detkám Nikole Halamáskové, Lence
Kratochvílové a Lucii Hanouskové za
pomoc v nûkter˘ch zápasech.

Zakonãením úspû‰né sezony se pro
v‰echny hráãky stal zájezd do partner-
ského mûsta Boskovic Frasnes-Lez-
Anvaing, kde absolvovaly dvû pfiátel-
ská utkání s hráãkami místního klubu.
V pfiátelské, a díky na‰im fanou‰kÛm
z fiad fotbalistÛ a hudebníkÛ, i boufili-
vé atmosféfie se spravedlivû rozdûlily
o body.

Na závûr bych chtûl v‰em hráãkám
i sobû, co by py‰nému trenérovi, popfiát
hodnû zdraví a úspûchÛ do dal‰í sezo-
ny, a i kdyÏ bude sestava ochuzena
o hráãky, které uÏ kvÛli vûku nemohou
startovat za juniorky, vûfiím, Ïe se opût
popereme o ty nejvy‰‰í pfiíãky.

Michal Meluzín

Juniorky TJ Minervy
Boskovice nejlep‰í 

v kraji

Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘-
robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kufiimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûfien˘ na kabelo-
vou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Kontaktujte personální oddûlení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kufiim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz

Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pfiíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující

spoleãnosti
• práce v ãistém a pfiíjemném prostfiedí moderního

závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pfiímo pfied závodem s velmi

dobr˘m spojením

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME 
NOVÉ ZAMùSTNANCE

• OPERÁTOR •
• SE¤IZOVAâ LISOVNY PLASTÒ •
• NÁSTROJA¤ LISOVNY PLASTÒ •

www.listyregionu.cz

Dal‰í zprávy
najdete na
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Jednou z nejvût‰ích poji‰Èovacích spo-
leãností na svûtovém trhu je Allianz
Group, která byla zaloÏena v roce 1890
v Berlínû a záhy expandovala takfika do ce-
lého svûta. Allianz od‰kodÀovala po‰koze-
né po zemûtfiesení v San Francisku v roce
1906, pojistila i legendární Titanic.
Dlouh˘ch 124 let pÛsobení, dnes jiÏ v 70
zemích svûta, provûfiilo sílu a stabilitu této
spoleãnosti. Poji‰Èovna Allianz má nyní
svého zástupce také v Blansku. Je jím
Vladimír Franc, MBA, generální reprezen-
tant Allianz poji‰Èovny a.s., kterého jsem
se zeptal:

Pane Franci, mÛÏete pfiedstavit produk-
ty, které nabízíte klientÛm?

Mohu vyjmenovat okruhy poji‰tûní ja-
ko je odpovûdnost, majetek movit˘ a ne-
movit˘, Ïivot, penze, cestování, automobi-
ly a poji‰tûní pro firmy, tedy kompletní
portfolio poji‰Èovny Allianz. 

Domnívám se v‰ak, Ïe mnohem dÛleÏi-
tûj‰í, neÏ rozsah nabízen˘ch produktÛ, je
individuální pfiístup k zákazníkovi. 

Zaãínám tím, Ïe spoleãnû s klientem
provedeme anal˘zu jeho Ïivotní situace,
jak profesní tak i osobní, a teprve pak do-
poruãím, co by bylo vhodné pojistit a co
ne. Klientovi tak mohu navrhnout opti-
mální pojistn˘ plán. Já osobnû si zakládám
na tom, Ïe nedoporuãuji klientÛm poji‰tû-
ní za kaÏdou cenu, ale volím osobní pfií-
stup a jsem kaÏdému nápomocen ve v˘bû-
ru toho, co potfiebuje a co naopak mÛÏe 
oÏelet.

letos, s platností nového obãanského zá-
koníku, je tfieba velmi bedlivû formulovat
rozsah poji‰tûní odpovûdnosti pro kaÏdou
oblast na‰í ãinnosti. Je vhodné poukázat
na to, Ïe od‰kodné po‰kozen˘m tento no-
v˘ obãansk˘ zákoník stanovuje v nûkoli-
kanásobné v˘‰i a proto souãasná v˘‰e kry-
tí nemusí vÏdy postaãovat. Jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe to není jen vhodné, ale doslova Ïi-
votnû nutné, neboÈ nedostateãné zabezpe-
ãení mÛÏe b˘t pro jednotlivce i firmu fi-
nanãnû likvidaãní.

Zatímco u star‰ích pojistn˘ch smluv
prodejci ãasto nabízí aktualizace s ohle-
dem na rozrÛstající se firmu, nebo lépe vy-
baven˘ byt, odpovûdnostní doloÏky jsou
opomíjeny. 

Kde klienti najdou novû otevfienou po-
boãku?

Sídlíme v Blansku v ulici Svitavská ã.
14B; je to budova mezi Billou a Benzinou.
Otevfieno máme Po, St, Pá 9:30 - 12:30
a 15:30 – 18:30 hodin. Je‰tû kontakty: tele-
fon 603 143 926, email: Vladimir.Franc@
iallianz.cz, webovou prezentaci naleznete
na adrese: www.allianzfranc.cz. Rád bych
je‰tû pozval nejen na‰e klienty na Den dûtí,
kter˘ uspofiádáme o víkendu 30.- 31. kvûtna
na parkovi‰ti vedle domu Barev. V pestrém
programu pro dûti bude pfiipraven skákací
hrad, cesta za Pastelkou, stánek jistoty
s Allianz a dal‰í. 

Pane Franci, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

ve které jsou potfiebné odborné vûdomosti
z kaÏdé konkrétní ãinnosti, se projevuje
v˘hoda zázemí velké spoleãnosti. Allianz
má pro kaÏd˘ obor specialisty, ktefií doká-
Ïou pfiesnû vyhodnotit skuteãné potfieby
kaÏdého provozu.

Ov‰em vÏdy, aÈ jiÏ poji‰Èuji nemovitost,
firmu, nebo sportovce, první problém, na
kter˘ klienta upozorÀuji, je poji‰tûní od-
povûdnosti. 

Proã právû poji‰tûní odpovûdnosti?
Je to podle mého názoru ponûkud opo-

míjená oblast. Uvádí se pfiípad, kdy v bytû
ve 4. poschodí zavadíte o kvûtináã na oknû
a ten váÏnû, nebo smrtelnû, zraní ãlovûka na
chodníku. Náhrady pro jeho nezaopatfienou
rodinu mohou narÛst do astronomické v˘‰e
a je tfieba si uvûdomit, Ïe za ‰kody zpÛsobe-
né, byÈ neúmyslnû, ruãíme cel˘m sv˘m 
majetkem. Padající kvûtináãe sice nejsou
nejãastûj‰ím nebezpeãím, ale velkému
mnoÏství podobn˘ch rizik, vypl˘vajících
z na‰í kaÏdodenní bûÏné ãinnosti, je vysta-
ven kaÏd˘ z nás, aniÏ si to ãasto uvûdomu-
je. Poji‰tûní kryjící velkou oblast obãanské
odpovûdnosti stojí navíc mnohonásobnû
ménû, neÏ napfiíklad poji‰tûní rekreaãní cha-
ty u lesa. Pfiitom bez chaty mÛÏeme úspû‰-
nû Ïít dál, ale kdyÏ exekutor zabaví ve‰ker˘
majetek, tak je to urãitû velk˘ problém.

Je‰tû markantnûji tento problém vystu-
puje v podnikatelské sféfie. Nesprávnû
zhotoven˘ v˘robek, nebo nekvalitní sluÏ-
ba, mÛÏe napáchat nedozírné ‰kody, které
budou chtít po‰kození uhradit. Zvlá‰tû 

Motto na‰eho zastoupení zní:
„Co Vám nebude chybût, nebo na co

máte dost penûz, to nepoji‰Èujte. Se v‰ím 
ostatním Vám poradíme.”

Mnozí zákazníci ãasto zbyteãnû inves-
tují velké prostfiedky do nesprávn˘ch, ãi
zbyteãn˘ch pojistek. Moji zásadou je sna-
Ïit se, aby klient byl nejen spokojen˘, ale
také aby trvale prosperoval. K tomuto cíli
pfiispívám radou, jak nejefektivnûji zajistit
jeho pfiíjmy tak, aby si udrÏel a roz‰ifioval
svÛj majetek.

Specializujete se na konkrétní druh po-
jistek?

Mojí osobní specializací je poji‰tûní ze-
mûdûlství - plodiny, zvífiata, stroje, prÛmy-
slové a strojní poji‰tûní. Právû v této sféfie,

Vladimír Franc, MBA. foto: ph

NOVÁ POBOâKA POJI·ËOVNY 
ALLIANZ V BLANSKU
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. ãervna 2014, uzávûrka je 2. ãervna 2014.

Ve v˘sledné podobû si mÛÏete pro-
hlédnout historické budovy na foto-
grafiích, památníky, pamûtní desky
i v˘znamné osobnosti doslova krok za
krokem anebo tento v˘let Blanskem
absolvovat. Putování mûstem vás za-
vede na pozoruhodná místa. Kromû
nezbytn˘ch historick˘ch faktÛ se pub-
likace zab˘vá lidmi. Zajímav˘mi,
znám˘mi i zapomenut˘mi, ktefií se ve
mûstû narodili, pfiípadnû mají k mûstu
vztah, kaÏdopádnû v‰ak v Blansku za-
nechali své stopy.

Druhá ãást knihy je vûnována bla-
nensk˘m Ïivnostem. Ukázka Ïivno-
stenské propagace v Blansku není jen
ukázkou inzertní praxe v období první
republiky. Je pfiedev‰ím zprávou
o tom, kolik drobn˘ch, dnes jiÏ témûfi
zapomenut˘ch ÏivnostníkÛ a jejich Ïiv-
ností pfiispûlo k rozvoji mûsta Blanska.

Tfietí ãást knihy je vûnována
Blansku v datech. Jsou zde chronolo-
gicky sefiazeny v˘znamné letopoãty
a události v Ïivotû mûsta.

Závûr knihy nás upoutá ãástí pod
názvem Zajímavosti, kuriozity a vûci
neobvyklé a statí KdyÏ se v Blansku
fiekne.

Knihu vydal, sestavil, upravil a fo-
tografiemi ze soukromé sbírky dopl-
nil Pavel Svoboda. Precizní tisk od-
vedla firma Reprocentrum a.s.,
Blansko. Publikace vy‰la za finanãní
podpory mûsta Blanska, Galerie
a antikvariátu Joná‰ Blansko

a ObchÛdku pro dûti Blansko. K do-
stání je v Galerii a antikvariátu Joná‰
Blansko, v Blanenské informaãní
kanceláfii Blanka a v ObchÛdku pro
dûti Blansko, Bezruãova 1.

spav
Foto: archiv P. Svobody

Po úÏasném v˘konu (pfiedev‰ím na pálce) obsadili sen-
zaãní 3. místo.Pfiitom postup do semifinále vybojovali aÏ
po prodlouÏení a tiebreaku, po pfiedposlední smûnû pfiitom
prohrávali 10:15!

RodiãÛm i trenérÛm dûlají velkou radost. 
Text a foto: Marek Pomazal
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e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník III. Vychází v nákladu 15 300 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

SENZACE NA KOMÍNSKÉ PÁLCE

VY·EL BLANENSK¯ CHODEC

Blansko okolo roku 1915.

Nejmlad‰í blanen‰tí baseballisté „na bednû”.

Novû vy‰lá publikace je autorov˘m vyznáním mûstu, jak˘si „blanensk˘ chodec”.
Oslovuje rodáky, obyvatele i náv‰tûvníky, zkrátka v‰echny, kdo mají rádi mûsto Blansko.

Ve ãtvrtek 1. 5. 2014 se na‰i nejmen‰í ba-
seballisté poprali o v˘sledek na Komínské
pálce.

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      

Tû‰íme se na vás:
PO – SO 8 - 18 hod. 

a NE 8 - 12 hod.

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

DAL·Í  ZPRÁVY 
Z REGIONU NA 

www.listyregionu.cz
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